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 الس�م عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 حفظ هللا علمائنا ا�فاضل 
 

المعاصرين كالشيخ ا�لباني غفر هللا له أن التنظيم وتشكيل  سمعت في بعض فتوى المشائخ
وكما تعلمون وبعد سقوط بعض ا�نظمة المتغطرسة ..الحركات من البدعة و6 يجوز في ديننا

وجدنا نوعا من الحرية فرأينا ان ننظم أنفسنا تحت حركة تكون صوتا لنا في ھذا المجتمع 
 .الجاھليّ 

 
 ا6مر من عدمه؟؟ أرجو أن تفتونا في جواز ھذا

 
 وبارك هللا فيكم

 
 abu alfarouQ :السائل

 
 
 
 
 

 اللجنة الشرعية في المنبر: المجيب
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الحمد R رب العالمين 

 وصلى هللا على نبيه الكريم 
 . وعلى آله وصحبه أجمعين

  : وبعد
 

في أي مسألة إ6 مع وجود أدلة بينة من شرع هللا عز فمن المعلوم أنه 6 يجوز ادعاء التحليل أو التحريم 
ِ {: وجل امتثا6 لقوله تعالى  َو6َ تَقُولُوا لَِما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َھَذا َحَ�ٌل َوَھَذا َحَراٌم لِتَْفتَُروا َعلَى هللاَّ

ِ اْلَكِذَب 6َ يُفْ   .[116: النحل [} لُِحونَ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى هللاَّ
 

والقائلون بحرمة تكوين جماعات أو تنظيمات تتعاون على الدعوة وإقامة دين هللا عز وجل ليس لھم 
 دليل شرعي يعتمدون عليه 
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 .والدعاوى ما لم تقم عليھا بينات أصحابھا أدعياء

 
 .. ا�شياء وفطرة ا�حياء والحقيقة أن الدعوة إلى نبذ التجمعات وإقامة التنظيمات أمر مخالف لمنطق

 
 .. فقد تقرر عند سائر العق�ء أنه يتحقق با6جتماع والو6ء ما 6 يتحقق بالعزلة وا6نزواء

 
 .. والعشرة يصنعون ما 6 يصنع الث�ثة‘ وأن الث�ثة يصنعون ما 6 يصنع الواحد 

 
والعمل معھم على تحقيق ..سه ف� بد لكل ساع إلى غاية جليلة وخصلة نبيلة من ا6ستعانة بأبناء جن

 .. سعيه
والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه يحتاج إلى من يعينه ويعضده، خاصة في مھمات ا�مور وكبريات 

َوأَِخي َھُروُن ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي لَِسانًا فَأَْرِسْلهُ َمِعَي {: القضايا كما قال تعالى في قصة موسى عليه الس�م 
قُنِي بُوِن  ِرْدًءا يَُصدِّ قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َونَْجَعُل لَُكَما ُسْلطَانًا فَ� يَِصلُوَن ) 34(إنِّي أََخاُف أَن يَُكذِّ

 .[35 -  34: القصص] {إلَْيُكَما بِآيَاتِنَا أَنتَُما َوَمِن اتَّبََعُكَما اْلَغالِبُونَ 
 

 : ويسمع له ويطاعوكما 6 بد للناس من ا6جتماع ف� بد لھم من رأس يقود 
 و6 سراة إذا جھالھم سادوا ..6 يصلح الناس فوضى 6 سراة لھم 

 و6 عماد إذا لم ترس أوتاد .. والبيت 6 يبتنى إ6 باعمدة 
 وساكن بلغوا ا�مر الذي رادوا .. فإن تجمع أوتاد وأعمدة 

 
 .. يحدث ھذا في حياة ا6نسان كما يحدث في تصرفات الحيوان

 
 .. الحيوانات تسير قطعانا 6 وحدانافنرى سائر 

 
 . ونرى لكل قطيع فح� يسوده ورأسا يقوده

 
  : أما ا�دلة على مشروعية تكوين الجماعات والتنظيمات فنذكر منھا

 
  : أو6

 .[2:مائدةال[} َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َو6 تََعاَونُوا َعلَى اِ�ْثِم َواْلُعْدَواِن { : قوله تعالى
 

والجماعات والتنظيمات الدعوية ..حيث أمرنا هللا تعالى با6جتماع والتعاون على البر والتقوى 
 . والجھادية الغرض منھا ھو التعاون على البر والتقوي فھي تطبيق عملي لما ورد في ا�ية

 
 : ثانيا

ِ َجِميًعا َو6 تَفَرَّ { : قال تعالى وھذا أمر من هللا تعالى للمؤمنين بأن يجتمعوا على  {قُواَواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
 .. ا6عتصام بحبل هللا ويحذروا من التفرق

 
وھذه الجماعات والتنظيمات ليست تكريسا لتفرقة المسلمين كما يزعم البعض بل ھي خطوة لجمع 

 .. المسلمين في إطار ھذه التنظيمات والجماعات ريثما تحين الفرصة لتكوين جماعة واحدة
 

 ! فليس من المجدي أن يترك الناس أفرادا متفرقين بحجة انتظار الوحدة الكاملة
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 . بل الوحدة الجزئية خير من التفرق المطلق وما 6 يدرك كله 6 يترك جله

 
و6 بد للدعاة في كل جھة أو بلدة من التعاون والتعاضد بينھم وھذا العمل المشترك ھو الذي يفرض 

 .. عليھم تكوين جماعة
 

فالفواصل الجغرافية والوسائل العملية كلھا أمور قد تفرض تمايزا بين الجماعات المسلمة كما ھو الشأن 
 . وھذا 6 يعد منافيا لوحدة المسلمين ككل.بالنسبة 6خت�ف الشعوب والقبائل والبلدان 

 
 . لمسلمين الكبرىبل إن توحد كل أھل ناحية أو عمل أو ھدف فيما بينھم قد يكون معينا على وحدة ا

 
 : ثالثا

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَھْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَئِكَ {:قوله تعالى  ُھْم  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
 . [104-: آل عمران[} اْلُمْفلُِحونَ 

 
أي طائفة } أمة{دعوة إلى الخير حال كونھم وھذا نص في محل النزاع فقد أمر هللا تعالى عباده بال

 . مجتمعين
 

ةً ِمَن النَّاِس يَْسقُونَ {:وا�مة ھي الجماعة من الناس كقوله تعالى   . {َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ
 

ِ آنَاَء اللَّْيِل َوُھْم يَْسُجدُ {: وقوله تعالى ةٌ قَائَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت هللاَّ  .{ونَ ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ
ةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر ِمْنُھْم َساَء َما يَْعَملُونَ {: وقوله تعالى  .{ِمْنُھْم أُمَّ

 
 . وليس تكوين الجماعة والتنظيم إ6 تطبيقا لوجود ھذه ا�مة

 
 : رابعا

إذا خرج ث�ثة في « -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنه  - عن أبي سعيد الخدري
 .أخرجه أبو داود. »سفر فليؤمروا أحدھم

 
6 يحل لث�ثة : (وروى ا�مام أحمد في المسند عن عبد هللا بن عمرو، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 .(يكونون بف�ة من ا�رض إ6 أمروا عليھم أحدھم
 

وفي ھذين الحديثين تصريح من النبي صلى هللا عليه وسلم بوجوب ا6جتماع في السفر تحت إمرة أمير 
 . ولو كان عدد المسافرين ث�ثة

 
 . وھذا دال بفحوى الخطاب على وجوب ا6جتماع تحت إمرة أمير في كل ما ھو أعظم من ذلك

 
  :ينكما قال شيخ ا�س�م ابن تيمية تعليقا على ھذين الحديث

كان ھذا تنبيھا على وجوب : فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر ا6جتماعات أن يولى أحدھم )
 [(65/  28( -مجموع الفتاوى ) [ذلك فيما ھو أكثر من ذلك

 
 : وقال

فأوجب صلى هللا عليه وسلم تأمير الواحد في ا6جتماع القليل العارض في السفر تنبيھا بذلك على سائر )
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 [(390 / 28( - مجموع الفتاوى ..)[ع ا6جتماع أنوا
 

 : وقال الشوكاني
وإذا شرع ھذا لث�ثة يكونون في ف�ة من ا�رض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى )

 [(128/  9( - نيل ا�وطار ) [وا�مصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى
 

 : مة من ھذا ا�مر فقالوقد أشار الشوكاني إلى الحك
 
وفيھا دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ث�ثة فصاعدا أن يؤمروا عليھم أحدھم �ن في ذلك الس�مة من )

الخ�ف الذي يؤدي إلى الت�ف فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق ھواه فيھلكون 
 [(128/  9( -�وطار نيل ا)[ومع التأمير يقل ا6خت�ف وتجتمع الكلمة 

 
 : وقال في ذلك أيضا شيخ ا�س�م

 
فإن بني آدم 6 تتم مصلحتھم إ6 با6جتماع ؛لحاجة بعضھم إلى بعض ، و6 بد لھم عند ا6جتماع من )

 .[(390/  28( -مجموع الفتاوى )[رأس
 

 : خامسا
  : عليه و سلم انه قالروى أحمد في المسند عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا  -
6 يزال لھذا ا�مر أو على ھذا ا�مر عصابة على الحق و6 يضرھم خ�ف من خالفھم حتى يأتيھم أمر )

 . (هللا
 
 :وأخرج ابن ماجه عن أبي ھريرة مرفوعا -
 .(6 تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر هللا عز و جل 6 يضرھا من خالفھا)

 
 : الشاميين عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوأخرج الطبراني في مسند 

6 تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر هللا 6 يضرھا من خالفھا تقاتل أعداء هللا كلما ذھبت حرب نشبت )
 وإسناده حسن) . حرب قوم آخرين حتى تأتيھم الساعة

 
اديث بأن الطائفة المنصورة التي تحمي ھذا الدين فھذا إخبار من النبي صلى هللا عليه وسلم في ھذه ا�ح

 "الطائفة: "إلى يوم القيامة ھي جماعة منتظمة 6 أفراد متفرقون وھذا ھو ما يفھم من وصفي 
 . "العصابة"و
 

  : سادسا
أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن  -في قصة سبي ھوازن  -روى البخاري عن عروة بن الزبير 

 : عليه وسلم قالالنبي صلى هللا 
 
إنا 6 ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس )

 .(فكلمھم عرفاؤھم ثم رجعوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبروه أنھم قد طيبوا وأذنوا
 

 نقيبوالعرفاء جمع عريف وھو الذي يتعرف أحوال القوم وأمورھم كال
 

ووجه الد6لة منه أن تقسيم الناس إلى جماعات لكل جماعة عريف دليل على مشروعية تكوين تجمعات 
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لھا رئيس يتزعمھا كشيخ القبيلة وكبير القرية ومقدم القوم ونحو ذلك، ولم يزل ھذا موجودا في 
 . المسلمين 6 ينكره منكر و6 يعترض عليه معترض

 
 . تھتم بالدعوة و نشر الدين وتأمير أحد أفرادھا عليھا و6 فرق بين ھذا وتكوين جماعة

 
  : قال ابن بطال

اتخاذ ا�مام للعرفاء والنظار سنة ؛ �ن ا�مام 6 يمكنه أن يباشر بنفسه جميع ا�مور ، ف�بد من قوم )
تعالى أ6  يختارھم لعونه وكفايته بعض ذلك ، ولھذا المعنى جعل هللا عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا فأراد

 / 8( -شرح صحيح البخارى ـ 6بن بطال )[يكون الناس خلطا واحدا فيصعب نفاذ أمر السلطان ونھيه
249)]. 

 
  : سابعا

قامت ا�دلة الشرعية على أن لزوم ا6جتماع والبعد عن الفرقة وا6نقطاع مقصد من مقاصد الشريعة 
 الغراء 

ي ا6جتماع وتكثير السواد وا6لتحاق بالجماعة ودلت على ذلك النصوص والتشريعات التي رغبت ف
 .وحذرت من التوحد وا6نطواء والعزلة 

 
 : ومن ھذه النصوص

 
: خير الصحابة  » : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضي هللا عنھما  -عن ابن عباس  -1

. »اثنا عشر ألفا من قلةأربعة آ6ف ،ولن يغلب : أربعمائة ، وخير الجيوش : أربعة وخير السرايا 
 .أخرجه الترمذي ،وأبو داود

 
ما من «: يقول  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا : قال  -رضي هللا عنه  - عن أبي الدرداء  -2

ث�ثة في قرية و6 بدو 6 تقام فيھم الص�ة، إ6 قد استحوذ عليھم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل 
 .أخرجه أبو داود والنسائي.»لقاصيةالذئب من الغنم ا

 
لو يعلم «:  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : قال  -رضي هللا عنھما  -عن عبد هللا بن عمر  -3

 .أخرجه البخاري والترمذي « الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده
 

الشيطان يھم » :قال  -هللا عليه وسلمصلى -أن رسول هللا  -رحمه هللا  -عن سعيد بن المسيب  -4
 .أخرجه الموطأ .«بالواحد وبا6ثنين ، فإذا كانوا ث�ثة ما يھم ، بھم

 
:  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : عن أبيه عن جده قال  - رحمه هللا  -عن عمرو بن شعيب  -5

 .وأبو داود والترمذيأخرجه الموطأ  «الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والث�ثة ركب«
 

لن يجمع هللا أمتي على ض�لة، ويد هللا « : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن ابن عمر ، قال  -6
الفقيه "رواه الخطيب البغدادي في » فإنه من شذ شذ في النار «  -ورفع يديه  -ھكذا » على الجماعة 

 . وابن أبي عاصم في السنة" والمتفقه
 

 .كدر الجماعة خير من صفو الفرد -رضي هللا عنه  -ن أبي طالب وقال علي ب
 

 : ثامنا
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ما ذكرنا من أدلة على مشروعية الجماعات والتنظيمات 6 يعني مجرد المشروعية فقط بل إن ا�مر 
�ن أي عمل لخدمة الدين اليوم 6 يمكن أن يثمر ويؤتي أكله إ6 إذا كان في إطار ‘ يصل إلى الوجوب 

 . "ما 6 يتم الواجب إ6 به فھو واجب: "ظم والقاعدة أن جماعي من
 

 : كما قال في مراقي السعود
 به وجوبه به تحققا ... وما وجوب واجب قد أطلقا 

 
لما بلغ النبي صلى هللا عليه وسلم عام : ومن ا�دلة على ھذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري قال 

ھذا : أخرجه الترمذي وقال . ، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون  الفتح مرَّ الظھران فآذننا بلقاء العدو
 . حديث حسن صحيح

 
فالفطر للصائم المسافر مباح في ا�صل ، لكن لما كان الجھاد 6 يتم إ6 بالفطر حتى يتقوى المجاھدون 

، �ن ما 6  على الجھاد ومقارعة ا�عداء أمرھم النبي صلى هللا عليه وسلم با�فطار ، فصار الفطر واجباً 
 . يتم الواجب إ6 به فھو واجب

 
 : ومن أدلتھا كذالك قوله تعالى

ُكمْ } ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِھبُوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ وا لَُھْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ  .[60 : ا�نفال] {َوأَِعدُّ
 

 . �عداد واجبافلما كان الجھاد 6 يتم إ6 با�عداد كان ا
 

**** 
 

والمانعون للتنظيمات والجماعات يحصرون جواز البيعة في بيعة الخليفة العام للمسلمين فقط، بدعوى 
 !.. أنھا دعوة إلى الحزبية والتفرق، وأنھا من البدع المحدثة

 
ي زمن كل أمر وجد سببه وقام موجبه ف: 6ن تعريف البدعة ھو ..! أما الزعم بأنھا بدعة ففيه نظر 

 . النبي صلى هللا عليه ولم يقم به النبي صلى هللا عليه وسلم مع إمكان القيام به
 

وھذه التنظيمات والجماعات لم يقم موجبھا في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم ف� ينبغي التذرع : أقول 
 . بعدم وجودھا فيه

 
 . ى هللا عليه وسلم مثل اتخاذ العرفاءوكل ما قام موجبه مما ھو مماثل لھا فقد وجد وعمل به النبي صل

 
 : أما زعمھم بعدم مشروعية البيعة لغير الخليفة فقد رد عليه أبو جعفر الطحاوي فقال

 
عن زيد بن وھب قال قال عمر إذا كان في سفر ث�ثة فليؤمروا أحدھم فذلك أمير أمره رسول هللا  -)

 .صلى هللا عليه وسلم
 
بي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى هللا عليه عن نافع مولى ابن عمر عن أ -

 . قال نافع فقلت �بي سلمة فأنت أميرنا" إذا كان ث�ثة في سفر فليؤمروا أحدھم"وسلم قال 
 

ففي ھذين الحديثين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد جعل ا�مير الذي يؤمره الناس  :قال أبو جعفر
بعدون من أمرائھم كأمرائھم عليھم في وجوب السمع منھم والطاعة له فيما يأمرھم به عليھم حيث ي



؟ الدين في بدعة والتنظيمات الجماعات تكوين ھل ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،والجھاد التوحيد لمنبر الشرعية اللجنة عن فتوى  

 

َسُة الَقْيَرَواَن ا
ِْعَ�ِمّية  ُمَؤس�

 [(205/  11( -بيان مشكل ا�ثار ـ الطحاوى ] (أمراؤھم إذا كانوا بحضرتھم
 

وذكر عددا من البيعات  "العمدة في إعداد العدة: "وقد رد على شبھتھم ھذه سيد إمام في كتابه القيم 
 . فيمكن مراجعة الكتاب.عض السلف غير الخليفة في زمانھم التي بايع فيھا ب

 
*** 

 
ونحن إذ نقول بمشروعية تكوين الجماعات والتنظيمات فإن ذلك 6 يعني مشروعية ا6نتماء لكل 

 . الجماعات الموجودة بل إن ذلك محكوم بطبيعة منھج كل جماعة
 

 .. اف والبدعة فا6نتماء إليھا مشروعفكل جماعة لھا منھج موافق للكتاب والسنة وخال من ا6نحر
 

 . وكل جماعة تسير على مناھج بدعية أو أفكار منحرفة ف� يجوز ا6نتماء إليھا
 

 وهللا اعلم 
 . والحمد R رب العالمين

 

 : أجابه، عضو اللجنة الشرعية
 الشيخ أبو المنذر الشنقيطي

 

 

 

 

 

  ]الفتوى ُمقتبسة من موقع منبر التوحيد والجھاد والصادرة عن اللجنة الشرعية للمنبر والعنونة لمؤسسة القيروان ا
ع�مية[
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